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Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
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MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 884/5 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vzdání se předkupního práva  k pozemku  p.č. 884/5, ostatní plocha  silnice,  o výměře 
3691m2 v k.ú. Újezdec u Přerova

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva 
města Přerova

Důvodová zpráva:

 Pozemek uvedený v návrh usnesení se nachází  v k.ú. Újezdec u Přerova, pod komunikací III. 
tř.,  do místní části Přerov VI–Újezdec. Pozemek p.č. 884/5 v k.ú. Újezdec u Přerova  je zapsán na LV 
60000 ve prospěch ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který  sdělil, že 
Zastupitelstvo Olomouckého  kraje  na svém 21. zasedání dne 22.2.2008 schválilo svým usnesením č. 
UZ/21/19/2008 bezúplatný převod tohoto pozemku  do vlastnictví Olomouckého kraje.  

Při přípravě   realizace převodu,  Úřad pro zastupování státu zjistil, že  k tomuto pozemku je 
zapsáno předkupní právo dle  § 101 zákona č. 183/2006 Sb.  v platném znění (stavební zákon). Podle 
tohoto zákona § 101 odst 5 se uvádí, že  „ povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného 
převodu povinen tento záměr písemně oznámit oprávněné osobě s dotazem, zda oprávněná osoba 
využije předkupního práva podle tohoto zákona, a umožnit prohlídku nemovitosti za účelem 
zpracování znaleckého posudku“



Podle § 101 odst. 6 „odpověď je oprávněná osoba povinna zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců 
ode dne, kdy jí bylo oznámení doručeno. Má-li oprávněná osoba zájem využít předkupní právo, je 
povinna v odpovědi povinnému vlastníkovi vymezit předmět koupě údaji podle zvláštního právního 
předpisu, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní smlouvy, která nesmí být kratší než 30 
dnů; zároveň zašle povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy a znalecký posudek. Je-li předmětem 
předkupního práva část pozemku, je součástí návrhu kupní smlouvy také geometrický plán.

Podle zák.č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je 
vlastníkem komunikace III tř.  kraj, na jehož území se silnice nacházejí. Jelikož Úřad pro zastupování 
státu hodlá  pozemek p.č. 884/5 převést  vlastníku komunikace, požaduje pro  uskutečnění  převodu 
vzdání se předkupního práva. 

Koordinační skupina na svém jednání dne 16.11.2012 vyslovila souhlas se vzdáním se 
předkupního práva. Dle územního plánu se pozemek  nachází v lokalitě  vymezené jako plochy 
veřejně přístupných prostranství   pro dopravu, s umístěním již realizované komunikace.

Důvodem předložení  a projednání  této dispozice v orgánech obce je zdání se 
předkupního práva  k pozemku p.č. 884/5 v k.ú. Přerov.


